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Boiron Homeoplasmine maść, 18 g
 

Cena: 17,39 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 18 g

Postać maść

Producent BOIRON S.A.

Rejestracja Lek

Opis produktu
 

Wskazania
Podrażnienia skóry, takie jak: niewielkie zranienia, zadrapania, otarcia naskórka, skaleczenia, pęknięcia skóry.

Działanie
Antyseptyczne i gojące.

Dawkowanie
Dorośli: niewielką ilość maści nanosić 1-3 razy dziennie na oczyszczoną powierzchnię zranionej skóry.

Skład
Substancjami czynnymi są: Calendula officinalis TM 0,1 g; Phytolacca decandra TM 0,3 g; Bryonia TM 0,1 g; Benzoe TM 0,1 g; Acidum
boricum 4,0 g w 100 g maści.
Pozostały składnik to: wazelina biała.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Ze względu na obecność kwasu borowego nie należy stosować maści u młodzieży i dzieci ani na skaleczenia zainfekowane.
Nie stosować na błony śluzowe.

Działania niepożądane

U noworodków i małych dzieci kwas borowy wywoływał poważne działania niepożądane.
Objawy skórne (rozległe i nasilone zaczerwienienie skóry, złuszczanie z początkowym rumieniem, występującym zwłaszcza na
poziomie pośladków lub ust) wymagają konsultacji z lekarzem.

Przechowywanie

W temperaturze nie wyższej niż 25˚C.
Nie stosować dłużej niż 1 rok po pierwszym otwarciu.
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W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Maści nie należy stosować dłużej niż 1 tydzień. Jeśli objawy nie ustępują lub nasilają się po upływie 1 tygodnia od momentu
zastosowania leku oraz w przypadku pojawienia się zaczerwienienia naskórka, należy zaprzestać stosowania maści i zasięgnąć
porady lekarza.
Ze względu na obecność kwasu borowego nie zaleca się stosowania leku podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.
Ze względu na obecność w składzie kwasu borowego, nie należy stosować maści na duże powierzchnie skóry lub na otwarte
rany (przede wszystkim na oparzenia) ani do opatrunków ochronnych.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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